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1. Podstawa prawna: 

 Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 .09. 1991 z późniejszymi zmianami, art. 34 
Rozdz.3 (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006r.  
w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, 
wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji 
niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji 
osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz 
(Dz.U. z 2006r. Nr 235, poz.1703) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 7 stycznia 2003 w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11, poz. 114) 

 
2. Źródła informacji: 

 Analiza danych zgromadzonych w procesie diagnostycznym, ukierunkowanym                  
na rozpoznanie obszarów zagrożeń oraz zidentyfikowanie zachowań  
problemowych, występujących w szkole 

 Wnioski z posiedzeń rad pedagogicznych 

 Wnioski z posiedzeń zespołu wychowawczego  

 Wnioski z posiedzeń zespołów nauczycieli uczących w danej klasie 

 Wnioski z posiedzeń zespołów przedmiotowych 

 Wnioski, uwagi i postulaty rodziców 

 Zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez Poradnie 
Psychologiczno- Pedagogiczne 

 Wyniki nadzoru pedagogicznego, wnioski, analizy osiągnięć wyników testów 
kompetencji 

 Dokumentacja szkolna 

 Inne informacje dotyczące szkoły 



3. Podstawowe założenia programu 

 Intensyfikacja pracy wszystkich podmiotów szkoły w kierunku zapobiegania 
drugoroczności 

 Wzmacnianie współpracy między wszystkimi podmiotami szkoły 

 Wykorzystanie pomocy organu prowadzącego i innych instytucji  
wspomagających szkołę w działaniach na rzecz młodzieży 

 
4. Cele programu 

Cel główny: 

 Eliminowanie zjawiska drugoroczności 

 Motywowanie uczniów do nauki i systematycznego uczęszczania do szkoły 

 Koordynowanie działań wspomagających uczniów w procesach edukacyjnych 
  
Cele szczegółowe: 

 Diagnoza niepowodzeń szkolnych 

 Dostosowanie wymagań, form i metod pracy do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych uczniów 

 Podejmowanie szybkich i spójnych działań interwencyjnych w przypadkach 
zagrożenia drugorocznością / stwierdzenia niepowodzeń szkolnych 

 Organizacja dostępnych form pomocy uczniom zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami 

 Stały monitoring sytuacji  szkolnej / wychowawczej i edukacyjnej uczniów  

 Integrowanie środowiska szkolnego wokół rozwiązywania problemów 
wychowawczych prowadzących do absencji uczniów 

 Promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań wśród uczniów 

 Promowanie szkolnej i lokalnej oferty zajęć pozalekcyjnych umożliwiającej 
młodzieży wyrównywanie zaległości edukacyjnych 

 
5. Adresaci programu. 

Uczniowie, nauczyciele, rodzice. 
 

6. Strategie i rodzaje podejmowanych działań. 

 Działania o charakterze wczesnej interwencji, ukierunkowane na udzielenie 
profesjonalnej i innej możliwej pomocy w rozwiązywaniu  trudności   
edukacyjnych i eliminowaniu zachowań i sytuacji prowadzących do absencji 
uczniów; 

 Działania o charakterze informacyjnym ukierunkowane na dostarczanie 
podstawowych i rzetelnych informacji uczniom  i ich rodzicom o  sytuacji 
szkolnej oraz dostępnych formach pomocy; 

 Działania o charakterze edukacyjnym ukierunkowane na tworzenie możliwości 
wyrównywania zaległości i braków edukacyjnych; 

 Działania o charakterze wychowawczym prowadzące do zapobiegania absencji 
uczniów; 

 Działania o charakterze zapobiegawczym ukierunkowane na eliminowanie 
przyczyn negatywnych zachowań i postaw uczniów w celu zapobieżenia 
drugoroczności; 



7. Harmonogram realizacji programu 
 

 
Lp. 

 

 
PROBLEM  

 
DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

 
TERMIN 

 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 
1. 

 
Absencja uczniów 
na obowiązkowych i 
dodatkowych 
zajęciach 
edukacyjnych 
spowodowana 
m.in. trudnościami 
z integracją ze 
środowiskiem 
klasowym i/lub 
szkolnym  
(szczegóły zawarte 
są w Programie 
Poprawy 
Frekwencji) 

 

 Reagowanie na negatywne 
zachowania uczniów oraz na ich 
skargi i uwagi. Rozwiązywanie 
wszystkich konfliktów i 
problemów do końca – 
niepozostawianie spraw 
nierozwiązanych 
 

 Badania ankietowe i obserwacja 
zachowań uczniów 

 

 Bieżąca analiza problemów 
podczas  godzin 
wychowawczych, zebrań z 
rodzicami, spotkań zespołu 
wychowawczego oraz 
posiedzeń rady pedagogicznej 

 

 Nawiązanie ścisłej współpracy z 
rodzicami uczniów , u których 
stwierdzono trudności szkolne 

 

 Indywidualne rozmowy 
wychowawcy i pedagogów z 
uczniami, zawieranie 
kontraktów 

 

 Współpraca wszystkich 
podmiotów w celu dokonania 
szybkiej i trafnej diagnozy 
problemów 

 

 Organizacja i zapewnienie 
dostępnych form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

  
 Zajęcia o charakterze 
profilaktycznym, 
wychowawczym 

 

 
Na bieżąco 
 
 
 
 
 
 
 
IX 20112,         
I 2013 
 
Na bieżąco 
 
 
 
 
 
 
Wg potrzeb 
(min. raz w 
miesiącu) 
 
Według 
potrzeb 
 
 
 
Według 
potrzeb 
 
 
 
Według 
potrzeb 
 
 
 
Zgodnie z 
planem 
godzin 
wychowawcz
ych 

 
Nauczyciele, 
Rodzice, 
Personel szkoły 
 
 
 
 
 
Zespół 
zadaniowy 
 
Zespół 
Wychowawczy 
Nauczyciele 
 
 
 
 
Pedagodzy, 
Wychowawcy, 
Nauczyciele 
 
Wychowawcy, 
pedagodzy 
rodzice 
 
 
Nauczyciele 
Rodzice 
 
 
 
Wychowawcy, 
pedagodzy, 
nauczyciele 
Poradnie spec. 
 
Wychowawcy, 
Pedagodzy 
 
 



 

 Tworzenie przyjaznego klimatu 
szkoły 
Dobra komunikacja, życzliwe 
relacje między uczniami, 
nauczycielami i rodzicami 
 

 Systematyczne monitorowanie 
frekwencji oraz szybkie 
reagowanie na powtarzające się 
nieobecności (kontakty 
telefoniczne z rodzicami, 
wysyłanie zawiadomień i 
upomnień, wezwania do szkoły) 

 

 Organizacja konkursu „Uczeń 
Roku” i „Klasa Roku” 

 

 
Na bieżąco 
 
 
 
 
 
Na bieżąco 
 
 
 
 
 
 
 
Według 
potrzeb 
 

 
Wszystkie 
podmioty  
szkoły 
 
 
 
Nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
Pedagog 
 

 
2. 

 
Współpraca 
między 
podmiotami szkoły, 
rodzicami, innymi 
instytucjami 

 

 Bieżące informowanie rodziców 
o absencji uczniów na 
obowiązkowych i zalecanych 
dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych (zajęciach 
wyrównawczych, 
socjoterapeutycznych, terapii 
pedagogicznej)oraz postępach 
uczniów 
 

 Systematyczna analiza procesu 
nauczania i wychowania 
podczas spotkań z rodzicami 

 

 Wspieranie rodziców w procesie 
wychowawczym oraz wskazania 
do indywidualnej pracy 
wyrównawczej z dzieckiem w 
domu 

 

 Systematyczna analiza 
postępów procesu nauczania i 
wychowania w trakcie spotkań 
zespołów przedmiotowych, 
zespołów nauczycieli uczących  
w danej klasie, zespołu 
wychowawczego i RP 

 
Na bieżąco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na bieżąco 
 
 
 
Według 
potrzeb 
 
 
 
 
 
Na bieżąco 
 
 
 
 
 
 

 
Wychowawcy,  
Nauczyciele, 
Pedagog, 
Nauczyciel 
wspomagający 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
Nauczyciele, 
Pedagog 
 
Pedagog, 
Wychowawcy , 
Nauczyciele 
 
 
 
 
Nauczyciele, 
Pedagog, RP 
 
 
 
 
 



 Modyfikacja działań podmiotów 
szkolnych 

 

 Współpraca z placówkami i 
instytucjami adekwatnymi do 
podejmowania stosownych 
interwencji (np. straż miejska, 
policja, sąd rodzinny, kurator, 
PPP) 

 

Według 
potrzeb 
 
 

Rok szkolny 
2012/2013 

Wszystkie 
podmioty szkoły 

 
Wychowawcy, 
Samorząd 
Uczniowski 
 

 
3. 

 
Indywidualna praca 
z dzieckiem z 
problemami 
edukacyjnymi 

 

 Diagnoza sytuacji edukacyjnej 
uczniów 
 
 

 Rozpoznawanie przyczyn 
niepowodzeń szkolnych 

 
 
 

 Zaplanowanie i realizacja 
dostępnych i adekwatnych form 
pomocy (indywidualizacja-
dostosowanie wymagań do 
możliwości ucznia) 

 

 Włączenie rodziców w działania 
na rzecz dziecka 

 
 
 
 

 Systematyczna wymiana 
informacji między 
nauczycielami o postępach 
ucznia 

 
 

 Systematyczna praca z 
dzieckiem zgodnie  z 
zaleceniami nauczycieli, poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 
i/lub innych specjalistów 

 

 Monitorowanie postępów, 
modyfikowanie form i metod 
pracy 

 
Na bieżąco 
 
 
 
Na bieżąco 
 
 
 
 
Na bieżąco 
oraz wg 
potrzeb 
 
 
 
Na bieżąco 
 
 
 
 
 
Na bieżąco 
 
 
 
 
 
Na bieżąco 
 
 
 
 

 
Na bieżąco 
 
 

 
Wychowawcy, 
Pedagog, 
Nauczyciele 
 
Wychowawcy, 
Pedagog, 
Nauczyciele 
PPP 
 
Wychowawcy, 
Pedagog, 
Nauczyciele 
PPP 
 
 
Wychowawcy, 
Pedagog, 
Nauczyciele, 
Nauczyciele 
wspomagający 
 
Wychowawcy, 
Pedagog, 
Nauczyciele, 
Nauczyciele 
wspomagający 
 
Nauczyciele, 
Rodzice 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
Pedagog, 
Nauczyciele,  



 

 Karta indywidualnych potrzeb 
ucznia (dotyczy uczniów bez 
orzeczeń) 

 

 Indywidualny Program 
Edukacyjno Terapeutyczny 

 

 
IX 2012 
 
 
 
 
IX 2012 

 
Zespół 
nauczycieli 
uczących w 
danej klasie 
 
Zespół 
nauczycieli 
uczących w 
danej klasie 
 

 
8. Organy wspierające 

Organami wspierającymi realizację zadań zawartych w programie będą: 
samorząd lokalny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 15, Rada Rodziców, 
Policja, Straż Miejska, OPS, poradnie specjalistyczne, TPD, lokalne parafie, świetlice 
środowiskowe, kluby młodzieży, ośrodki kultury, biblioteki, czytelnie. 
 
 

9. Spodziewane efekty. 
Założono, że realizacja Programu Zapobiegania Drugoroczności przyczyni się do: 

 Skutecznego zapobiegania zjawisku drugoroczności w szkole; 

 Wzrostu efektywności współpracy między podmiotami szkoły; 

 Wzrostu zaangażowania rodziców w pokonywaniu trudności szkolnych dzieci; 

 Wzrostu odpowiedzialności uczniów za postępy w nauce; 

 Lepszego radzenia sobie w sytuacjach problemowych i umiejętności 
korzystania z różnych źródeł  pomocy. 

 
10.  Ocena programu – monitoring, ewaluacja, modyfikacja. 

Monitorowanie programu pozwala korygować działania i wprowadzać ewentualne 
zmiany, które umożliwią osiąganie lepszych efektów. Monitoring stanowi podstawę 
przeprowadzenia ewaluacji, która zostanie przeprowadzona  na zakończenie roku 
szkolnego.  
 
Tylko spójne oddziaływania gwarantują efekty jego realizacji. 
 
 

 
 
Niniejszy program przedstawiono na Radzie Pedagogicznej  w dniu …………………….…. 
 
Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwaliła w dniu …….………….. 
 
 

 


